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Produktblad: Mekanisk 

klottersanering 

 

Anlita en kunnig klottersanerare som vet hur 

en fasad är konstruerad. 

Materialsammansättningen i byggmaterial som 

används i fasader är noggrant framtagen för 

att fungera som ett skal som effektivt skyddar 

din fastighet. Ett skydd som det inte bör 

experimenteras med överhuvudtaget. 

Kunskap skyddar din fasad vid sanering 

I Sverige har antalet klottersanerare ökat 

dramatiskt de senaste åren. Få aktörer har den 

bakgrund som vi bedömer vara nödvändiga för att 

genomföra klottersaneringar på ett korrekt sätt. 

Klotterkonsulten AKS AB har en gedigen 

bakgrund inom bygg- och anläggningsbranschen 

med specialisering på byggnadskonstruktion, 

byggnadsmaterial, fasader och murverk. 

 

Klottersanering genom mjukblästring 

Låt oss först och främst slå fast att sanering 

genom blästring alltid sliter på underlaget. 

Oavsett vad folk försöker tuta i oss så fungerar 

blästring på så sätt att man slipar bort något från 

underlaget med hjälp av blästermedel och ibland 

vatten. 

 

Först en analys 

Varje sanering föregås av en analys. Av 

undersökningen framgår vilken typ av 

underlagsmaterial vi har att göra med. Därefter 

en kontroll av eventuella risker i omgivningen och 

vilken typ av klotter som skall saneras. 

 

Saneringen utförs med hjälp av olika typer av 

specialblästrar och blästermedel. 

Genom att justera maskinerna, lufttrycket samt 

val av blästermedel kan man uppnå en skonsam 

blästring som inte nöter mer än nödvändigt på 

underlaget. 

 

 

 

 

 

Egenkontroll – är en obligatorisk del av vårt 

arbete. Alla uppdrag fotodokumenteras och  

sparas i vår webbaserade databas, information 

som ni alltid kan ta del av. 

 

Miljö 

Alla produkter vi använder är miljöanpassade och 

biologiskt nedbrytbara, tryggt för er som 

fastighetsägare och därmed miljöansvariga att 

veta. När det gäller blästring så är det förbjudet 

att torrblästra i stadsmiljö, alltså måste en våt 

eller fuktblästermetod användas. 

 

 

 
 

Vid frågor tveka inte att ringa oss på telefon  

020-364040 

Varför välja mekanisk 

klottersanering? 
 

Mekanisk klottersanering är ofta billigare än 

kemisk klottersanering om det gäller lite 

större ytor. 

 

På okänsliga underlag är det också mera 

miljövänligt eftersom inga kemikalier 

används. 

 

Ibland måste man rengöra mekaniskt pga för 

hårt sittande klotterfärg eller ”skuggor” 


